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НЕ ДИ СКРИ МИ НА ЦИ ЈА У ПРЕД НА ЦР ТУ  
ГРА ЂАН СКОГ ЗА КО НИ КА СР БИ ЈЕ 

Са же так: Од ред ба ма de le ge fe ren da пред на цр та Гра ђан ског за ко ни-
ка Ср би је отво ре но је не ко ли ко пу те ва за бор бу про тив дис кри ми на ци је. 
Бор ба про тив ове опа сне дру штве не по ја ве је мо гу ћа пре ма сва три те о риј-
ска мо де ла мо де ла при мје не људ ских пра ва у при ват ном пра ву: ди рект ном, 
по сред ном и пра во суд ном. Као и у јав ном пра ву, не ди скри ми на ци ја у пред-
на цр ту има тро стру ку при ро ду, тј. за ви сно од ни воа кон ре ти за ци је мо же 
се по сма тра ти као: (1) јав ни ин те рес ко ји ути че на гра ђан ско-прав не од но се 
пу тем нео д ре ђе них прав них пој мо ва у тек сту пред на цр та; (2) на че ло ту ма-
че ња и (3) гра ђан ско пра во лич но сти, ко је је у ко ре ла ци ји са гра ђан ско-прав ном 
оба ве зом er ga om nes ко ја се са сто ји у уз др жа ва њу од кр ше ња овог пра ва. 
Ме ђу тим, ово по сљед ње, a нај ма ње спо р но зна че ње не ди скри ми на ци је као 
све о бу хват не оба ве зе не мо же би ти ја сно пре по зна то у ту ма че њи ма пред-
на цр та. У свр ху ефи ка сни је бор бе про тив дис кри ми на ци је пре ла же се про-
пи си ва ње јед не та кве све о бу хват не гра ђан ско-прав не оба ве зе да се не дис кри-
ми ни шу дру ги. Та оба ве за не сми је да угро зи пра во на при ват ност људ ског 
би ћа и јав ни или при ват ни ин те рес ко ји има ве ћи зна чај од ега ли тар ног ин те-
ре са у кон крет ним гра ђан ско-прав ним од но си ма. 

Кључ не ре чи: не ди скри ми на ци ја,ин те рес, на че ло, пра во лич но сти, оба-
ве за.

1. УВОД

Јед на од број них те ма ко ја ко јој тре ба по све ти ти ду жну па жњу у рас пра-
ви о бу ду ћој ко ди фи ка ци ји срп ског гра ђан ског пра ва је сте и она о од но су 
ан ти ди скри ми на ци о ног и гра ђан ског пра ва. По ла зе ћи од тек ста пред на цр та 
Гра ђан ског за ко ни ка1 (у да љем тек сту ГЗ) у овом ра ду се пре тре са не ко ли ко 

1 У овом ра ду је раз ма тран рад ни текст при пре мљен за јав ну рас пра ву са ал тер на тив ним 
при је дло зи ма од 29.05.2015. го ди не, об ја вљен на веб сај ту Ми ни стар ства прав де и др жав не 
упра ве, до сту пан на ar hi va.mprav de.gov.rs .
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ва жних пи та ња у том по гле ду. Пр во, да ли пред ло же ни све о бу хват ни гра ђан-
ско-прав ни оквир омо гу ћу је оства ри ва ње со ци јал но по жељ них ре зул та та у 
бор би про тив дис кри ми на ци је? Дру го, да ли у пред ло же ном тек сту тре ба 
да бу де мје ста за оне нор ме ко ји ма се про во ди не ди скри ми на ци ја? Тре ће, ако 
има, ка ква је сте, од но сно ка ква би тре ба ло да бу де фор ма, са др жи на и деј ство 
јед не та кве јав но прав не ду жно сти у при ват но прав ном кон тек сту? По ла зе ћи 
од те о риј ских са зна ња о при ро ди за бра не дис кри ми на ци је у при ват ном пра ву 
об ја шња ва ју се пред ло же на рје ше ња, те кри тич ки ис пи ту је њи хо ва ускла-
ђе ност са по ста вље ним до ма ћим јав но прав ним и ме ђу на род ним окви ром и 
њи хо ва по ду да р ност са узо р ним по зи тив но-прав ним рје ше њи ма из ком па-
ра тив ног пра ва. У ис хо ду се оцје њу је при ро да, до ма шај и свр сис ход ност пред-
ло же них по зи тив но-прав них рје ше ња са аспек та њи хо вог ан ти ди скри ми на-
ци о ног по тен ци ја ла и пред ла жу ми ни мал не ин тер вен ци је у текст ГЗ.

2. ТЕ О РИЈ СКА И МЕ ТО ДО ЛО ШКА ОПРЕ ДЈЕ ЉЕ ЊА

У овом ра ду се по ла зи од ста ва да ме ђу на род но прав не и устав не га ран-
ци је људ ских пра ва мо гу би ти цје ло ви те и пот пу не је ди но ако под јед на ко 
ва же у јав ном и при ват ном пра ву.2

2.1. Хо ри зон тал но деј ство људ ских пра ва и мо де ли при мје не

Те рен на ко ме је мо гу ће са вла да ти прав но си стем ску уда ље ност јед не 
јав но прав не уста но ве ка ква је не ди скри ми на ци ја са уста но ва ма гра ђан ског 
пра ва је ја сно на зна чен устав но прав ном док три ном хо ри зон тал ног деј ства 
људ ских пра ва, пре ма ко јој су јав не вла сти овла шће не не са мо да уре ђу ју 
од но се из ме ђу др жа ве и при ват них ли ца, не го и да ин тер ве ни шу у од но се 
из ме ђу при ват них ли ца.3 У прав ној на у ци и упо ред ном пра ву ова док три на је 
ши ро ко при хва ће на у раз ли чи тим мо да ли те ти ма: (1) не по сред на при мје на 
људ ских пра ва и на она ли ца ко ја ина че ни су су бјект од ре ђе ног од но са из ме ђу 

2 У ли те ра ту ри су чак при сут на и она схва та ња ко ји ма се пот пу но не ги ра раз ли ка 
из ме ђу гра ђан ских и људ ских пра ва. Нпр.: „Не ма бит не раз ли ке из ме ђу јед ног при ват ног и 
по ли тич ког су бјек тив ног пра ва...При ват но су бјек тив но пра во је та ко ђе у крај њој ли ни ји 
по ли тич ко пра во. По ли тич ки ка рак тер при ват ног су бјек тив ног пра ва по ста је још ви дљи-
ви ји ако се схва ти да је да ва ње при ват них пра ва гра ђа ни ма спе ци фич на прав на тех ни ка 
гра ђан ског пра ва, а да је гра ђан ско пра во спе ци фич на прав на тех ни ка при ват ног ка пи та-
ли зма, ко ји је у исто вре ме и је дан по ли тич ки си стем.“ Ханс Кел зен, Оп шта те о ри ја пра ва 
и др жа ве, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2010, 172.

3 Man fred No wak, U.N. Co ve nant on Ci vil and Po li ti cal Rights, CCPR Com men tary, N.P. 
En gel, Kehl-Stras bo urg- Ar ling ton 2005, 632; Алек сан дар Јак шић, Евр оп ска кон вен ци ја о људ-
ским пра ви ма, ко мен тар, Цен тар за пу бли ка ци је Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град 
2006, 13-14.
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др жа ве и при ват ног ли ца-Drit twir kung der Grun drec hte (у Швај ца р ској, СР 
Ње мач кој), (2) по сред на при мје на, од но сно зра че ње устав ног си сте ма вред-
но сти на при ват но пра во (у СР Ње мач кој, Ита ли ји, Шпа ни ји, Ја па ну) и (3) 
пра во суд на при мје на (у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма).4 У срп ском 
по зи тив ном пра ву и прак си су отво ре не све на ве де не мо гућ но сти при мје не 
не ди скри ми на ци је као ме ђу на род не и устав не нор ме људ ских пра ва у гра-
ђан ско-прав ним од но си ма. Пр во, не по сред на при мје на је им пли ци ра на у 
чла но ви ма 16. и 18. став (1) Уста ва Ре пу бли ке Ср би је (Сл. гла сник РС број 98/06). 
Дру го, по сред на при мје на про из ла зи из број них гра ђан ско-прав них од ред-
би ко је са др же нео д ре ђе не и блан кет не пој мо ве по пут „при нуд них про пи са, 
јав ног по рет ка и до брих оби ча ја.“5 Тре ће, сва ко днев ном прак тич ном при мје ном 
си стем ског ме то да ту ма че ња да је се пред ност нор ма ма људ ских пра ва над 
оста лим нор ма ма, и ти ме омо гу ћу је њи хо ва пра во суд на при мје на.

2.2. О дис кри ми на ци ји и ње ној за бра ни

Да би се не ди скри ми на ци ја хар мо ни зо ва ла са уста но ва ма гра ђан ског 
пра ва по треб но је од го во ри ти на број не апо ри је у са гле да ва њи ма при ро де, 
са др жа ја, со ци јал них аспи ра ци ја и до ма ша ја бор бе про тив дис кри ми на ци је 
у гра ђан ско-прав ном кон тек сту. 

Пр ва те шко ћа са ко јом се тре ба су о чи ти се од но си на нео д ре ђе ност пој ма 
дис кри ми на ци је. На и ме, по зи тив но прав не де фи ни ци је пој ма су ши ро ке и 
не по ста вља ју ја сне прав не кри те ри ју ме за раз ли ко ва ње из ме ђу рад њи не-
јед на ког по сту па ња ко је су прав но оправ да не и оних ко је за слу жу ју прав ну 
ква ли фи ка ци ју од ре ђе не рад ње као дис кри ми на тор ске.6 Дру гим ри је чи ма, 
за ко но да вац ни је дао ја сна упут ства о на чи ну оправ да ња рад ње гра ђан ско-
прав ног су бјек та ко ји не јед на ко по сту па, тј. ни су пре ци зи ра не гра ни це прав-
но до пу ште ног окви ра сло бо де тог су бјек та да се по на ша по свом на хо ђе њу. 
Та ква упут ства се мо гу про на ћи у те сту дис кри ми на ци је раз ви је ном у прак-
си Европ ског су да за људ ска пра ва, а са сто ји се у ис пи ти ва њу сра змјер но сти 

4 Aha ron Ba rak, Con sti tu ti o nal Hu man Rights and Pri va te Law, Hu man Rights in Pri va te 
Law, Hart Pu blis hing, Ox ford-Por tland Ore gon 2001, 14-28.

5 An dre e as Hel drich, Ger hard M. Rehm, Im por ting Con sti tu ti o nal Va lu es Thro ugh Blan ket 
Cla u ses, Hu man Rights in Pri va te Law, Hart Pu blis hing, Ox ford-Por tland Ore gon 2001, 113-128; 
Жи во рад Ра ше вић, За бра на дис кри ми на ци је у при ват ном пра ву, За ду жби на Ан дре је вић, 
Бе о град 2014, 44.

6 Члан 2. став 1. За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је (Сл. гла сник РС број 22/09): „Дис-
крими на ци ја и дис кри ми на тор ско по сту па ње озна ча ва ју сва ко нео прав да но пра вље ње раз-
ли ке или не јед на ко по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или 
да ва ње пр вен ства) у од но су на ли ца или гру пе каи чла но ве њи хо вих по ро ди ца , или њи ма 
бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за сни ва на ра си, бо ји ко же, ...и дру-
гим ствар ним, од но сно прет по ста вље ним свој стви ма (у да љем тек сту: лич на свој ства).“ 
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упо три је бље ног сред ства ко јим је огра ни чен јав ни ин те рес или су бјек тив на 
пра ва са ле ги тим ним ци љем као раз ло гом за упо тре бу тог сред ства. Tим 
те стом се утвр ђу је објек тив на и ра зум на оправ да ност по сту па ка др жа ве, а 
у ли те ра ту ри се ис ти че ње го ва при мје њи вост и у од но си ма из ме ђу при ват них 
ли ца.7 За то се у овом ра ду се по ла зи од јед на ког ста ту са при ват но прав них 
и јав но прав них су бје ка та и мо гућ но сти из на ла же ња уни форм ног мје ри ла за 
ва га ње јав них и при ват них ин те ре са. 

Дру го, пи та ња не до ре че но сти и мје ре дру штве не по жељ но сти јед на ко-
сти као свр хе не ди скри ми на ци је чи не нер је ши ву за го нет ку.8 По сма тра но 
прав но-ак си о ло шки и прав но-по ли тич ки, по себ но је те шко фор му ли са ти 
прав не нор ме на на чин ко ји омо гу ћу је оп ти ма лан ба ланс оства ри ва ња ега ли-
тар них и ли бе рал них те жњи у дру штву за сно ва ном на па ра диг ми так ми че-
ња за оскуд не ре сур се.9 У јав ном дис кур су су при сту пи овим ком пли ко ва ним 
про бле ми ма де тер ми ни са ни иде о ло шким опре дје ље њи ма и сто га не по мир-
љи во раз ли чи ти: док ли бе рал но ор јен ти са ни те о ре ти ча ри на ла зе пра ву мје-
ру од но са јед на ко сти и сло бо де у фор мал ној јед на ко сти,10 ега ли та ри јан ци 
се за ла жу за др жав ну ин тер вен ци ју ра ди оства ри ва ња јед на ко сти мо гућ но-
сти или пак пу ну ма те ри јал ну јед на кост ре зул та та.11 Је ди но ни је спо р но да 
уни фор ман при ступ овом ком пли ко ва ном про бле му ни је ни мо гућ ни ти 
ко ри стан. Тре ба оста ви ти ши ро ку дис кре ци ју за ко но дав цу да од мје ра ва 
раз ли чи то спе ци фич ну те жи ну ове дру штве не ври јед но сти у од но си ма ко је 
ре гу ли ше, сра змјер но сте пе ну за сту пље но сти јав ног ин те ре са и опа сно сти 
од угро жа ва ња пра ва дру гих12.

7 Da vid M. Be atty, The Ul ti ma te Ru le of Law, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford 2004, 165; 
Ber nhard Schlink, Pro por ti o na lity (1) in: Ro sen feld M/Sa jo A. (eds) The Ox ford Hand bo ok of Com-
pa ra ti ve Con stu ti o nal Law, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford 2012, 723; Be ne dikt Pir ker, Pro por ti-
o na lity Analysis and Mo dels of Ju di cial Re vi ew, Eu ro pa Law Pu blis hing, Gro nin gen 2013, 25-26. 

8 „Чи ни се да же ља за јед на ко сти има по ла зи ште у ру жној осо би ни људ ског ср ца, у 
зло би и за ви сти. Ни ко не мо же да бу де бо љи или ма ње лош од ме не; ако сам ја ми зе ран и 
оста ли то тре ба да бу ду...Ал и, за и ста, ми је же ли мо из раз ло га што она пред ста вља услов 
за бла го ста ње дру штва. Ка да се те рет ко је дру штво на ме ће на сво је при пад ни ке не јед на ко 
рас по ре ди, не са мо да па ти онај дио ко ји је пре тје ра но оп те ре ћен, не го ци је ло дру штво. 
Те жи ште је по мје ре но, рав но те жа по ре ме ће на, а при род на по сље ди ца је бор ба у свр ху по-
нов ног ус по ста вља ња рав но те же, што је под из вје сним окол но сти ма вр ло опа сан по ду хват 
и уви јек пред ста вља шок за дру штве ни ред.“ Ru dolf von Ihe ring, Law as a Me ans to an End, 
The Bo ston Bo ok Com pany, Bo ston 1913,276-277.

9 Ro ger Brow nsword, Fre e dom of Con tract, Hu man Rights and Hu man Dig nity, Hu man 
Rights in Pri va te Law, Hart Pu blis hing, Ox ford-Por tland Ore gon 2001, 181-199; Matt Ca va nagh, 
Aga inst Equ a lity of Op por tu nity, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford 2002, 22 и 117; Edu ard Pic ker, 
An ti-di scri mi na tion as a Pro gram of Pri va te law?, Ger man Law Jo ur nal, 2003, Vol. 04 No. 08. 

10 M. Ca va nagh, 11 и 143.
11 San dra Fred man, Di scri mi na tion Law, ,Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford 2002, 193-194.
12 „Прак тич ни циљ прав де је ус по ста ва јед на ко сти. Циљ ма те ри јал не прав де је ус по-

ста ва уну тра шње јед на ко сти, тј, јед на ко сти из ме ђу за слу ге и на гра де или пак из ме ђу кри ви це 
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Сље де ћа апо ри ја не ди скри ми на ци је се од но си на ме тод ре гу ли са ња, тј. 
на на чин на ко ји се рад ња са дис кри ми ни ра ју ћом прав ном ква ли фи ка ци јом 
не до пу шта. У пра ву људ ских пра ва уста но ва не ди скри ми на ци је је ре дов но 
кон кре ти зо ва на упо тре бом из ра за „за бра на.“ Ти ме се упу ћу је на оба ве зу 
јав них вла сти да пред у зи ма њем мје ра из ши ро ког ди ја па зо на сво јих ад ми-
ни стра тив них, за ко но дав них, ка зне них и дру гих овла шће ња у ко нач ни ци 
оства ре или ба рем омо гу ће ре зу ла тат у ви ду јед на ко сти свих (obli ga tion of 
re sult), у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма и по тре ба ма кон крет ног 
дру штва. Ме ђу на род не и устав не ан ти ди скри ми на ци о не нор ме тре ба да 
бу ду опе ра ци о на ли зо ва не у оп штим и по је ди нач ним прав ним ак ти ма јав них 
вла сти ко је уре ђу ју од ре ђе не дру штве не од но се у ко ји ма се дис кри ми на ци-
ја ја вља, а из раз „за бра на“ че сто не опи су је аде кват но са др жај су бјек тив них 
пра ва и оба ве за чи јим се вр ше њем дис кри ми на ци ја пре ве ни ра или санк цио-
ни ше. Ка ко је у ли те ра ту ри људ ских пра ва при су тан ши рок ра спон ста во ва 
о прав ној при ро ди уста но ве не ди скри ми на ци је, за њи хо ву кла си фи ка ци ју је 
са свим упо тре бљи ва Двор ки но ва ди стинк ци ја људ ских пра ва за ви сно од 
ни воа њи хо ве кон кре ти за ци је.13 У том сми слу, не ди скри ми на ци ја се мо же 
са гле да ва ти као јав на по ли ти ка ко јом се оства ру је јав ни ин те рес, на че ло и 
су бјек тив но пра во. При је све га, при ро да не ди скри ми на ци је као јав не по ли-
ти ке се ма ни фе сту је у за бра ни дис кри ми на ци је као штет не и опа сне дру-
штве не по ја ве у јав ном ин те ре су. Дру го, у ли те ра ту ри мно ги схва та ју ову 
уста но ву као на че ло ту ма че ња, од но сно ужи ва ња дру гих људ ских пра ва, 
ко је има ак це сор ну, суп си ди јар ну и не а у то ном ну при ро ду.14 Тре ће, пре ма 
про по нен ти ма ега ли та ри зма не ди скри ми на ци ја ево лу и ра у су бјек тив но људ-
ско пра во на јед на кост или ба рем на не ди скри ми на ци ју;15 то пра во је не га-
тив не при ро де, ко је се мо же из ра зи ти и у по зи тив ном сми слу као сло бо да.16 

и ка зне. Циљ фор мал не прав де је ус по ста ва вањ ске јед на ко сти, тј. уни форм но сти при мје не 
ус по ста вље не нор ме на све слу ча је ве. Рје ша ва ње пр вог про бле ма је по сао за ко но дав ца, али 
он мо же упу ти ти су ди ју да та мо гдје окол но сти то до зво ља ва ју или на ла жу сам при мје ни 
стан дард уну тра шње рав но те же.“ R. von Ihe ring, 275.

13 Ро налд Дво р кин, Су шти на ин ди ви ду ал них пра ва, Слу жбе ни лист СРЈ и ЦИД, Бео-
град-Под го ри ца 2001, 179-182. 

14 Во јин Ди ми три је вић et al., Ме ђу на род но пра во људ ских пра ва, Бе о град ски цен тар 
за људ ска пра ва Бе о град 2007, 111; Ја сна Оме јец, За бра на дис кри ми на ци је у прак си Еу роп-
ског су да за људ ска пра ва, Збо р ник ПФЗ 59 (5) 2009, 886. 

15 Di mi tri na Pe tr o va, Ra cial Di scri mi na tion and the Rights of Mi no rity Cul tu res, Di scri-
mi na tion and Hu man Rights, The Ca se of Ra cism (eds.S. Fred man, P.Al ston, G. De Bur ca), Ox ford 
Uni ver sity Press, Ox ford 2001, 30. 

16 „Та ко се у не ким слу ча је ви ма на зив по је ди ног пра ва или сло бо де по сред но од ре-
ђу је упу ћи ва њем на не до зво ље но по на ша ње, нпр. го во ри се о за бра ни дис кри ми на ци је...
Ако  је то по треб но, у свим овим слу ча је ви ма мо гу ће је не га тив но од ре ђе ну „за бра ну“ за ме-
ни ти по зи тив но од ре ђе ном „сло бо дом од“ дис кри ми на ци је...из раз за бра на мо же се пре ве сти 
у из раз „пра во на“ као што се нпр. за бра на дис кри ми на ци је мо же од ре ди ти и као пра во на 
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Та кво пра во из вје сно пра ти пра ти оп шта ко ре ла тив на оба ве за er ga om nes 
ко ја се са сто ји у уз др жа ва њу дру гих од дис кри ми на тор ских по на ша ња. Иа ко 
се на зна ке при сту па не ди скри ми на ци ји као су бјек тив ном пра ву мо гу да про-
на ђу и у ши ро ким ту ма че њи ма чла на 1. (ру брум Оп шта за бра на дис кри ми-
на ци је) Про то ко ла број 12 уз Европ ску кон вен ци ју о људ ским пра ви ма и 
основ ним сло бо да ма (у да љем тек сту ЕК), не сми је се за не ма ри ти да ова 
од ред ба оба ве зу је са мо јав но прав не ор га не и да ни је ши ро ко при хва ће на у 
упо ред ном пра ву.17 Ни од ред бе Уста ва Ср би је, ко је ина че вје р но пре у зи ма ју 
и кон кре ти зу ју ме ђу на род не стан дар де људ ских пра ва, не го во ре ни шта о 
оп штој за бра ни дис кри ми на ци је као су бјек тив ном пра ву. На и ме, устав на 
за бра на дис кри ми на ци је у чла ну 21. ни је де фи ни са на као оп шта, а свр ста на 
је у Оде љак под на зи вом На че ла ужи ва ња људ ских и ма њин ских пра ва и 
сло бо да, умје сто у онај ко ји раз ра ђу је по је ди на људ ска пра ва. 

2.3. О не ди скри ми на ци ји у гра ђан ском пра ву

У на став ку сли је ди по ку шај да се го ре из не се не ди стинк ци је при ро де 
не ди скри ми на ци је упо три је бе у при ват но прав ном кон тек сту, тј. да се не ди-
скри ми на ци ја из ра зи је зи ком гра ђан ског пра ва као јав ни ин те рес, на че ло и 
су бјек тив но пра во, од но сно оба ве за. 

Пр во, у од ре ђе ном гра ђан ско-прав ном од но су про блем су зби ја ња дис-
кри ми на ци је мо же би ти то ли ко из ра жен да је ну жна ин тер вен ци ја у тај 
од нос ка ко би се оства рио не ки јав ни ин те рес. Ову ин тер вен ци ју омо гу ћу ју 
нео д ре ђе ни пој мо ви и блан кет не од ред бе гра ђан ских за ко на, ко је омо гу ћу ју 
или упу ћу ју на при мје ну нор ми јав ног пра ва.18 Без об зи ра на то што је 
ова ква ин тер вен ци ја че сто ну жна, по тре бан је по се бан опрез и па жљи во 
од мје ра ва ње ње них ко ри сних и штет них по сље ди ца. На и ме, сва ка мо гућ ност 
јав но прав не ин тер вен ци је у при ват но прав не од но се је пред мет ар гу мен то-
ва них кри ти ка због пра те ћих опа сно сти од обе сми шља ва ња са мих те ме ља 
при ват ног пра ва из ра же них у на че ли ма сло бо де, при ват но сти и ау то но ми је 
во ље19 и до ка за но не га тив них ути ца ја на еко ном ску ефи ка сност на мо рал но 

јед на кост.“ Са ша Га јин, Људ ска пра ва, прав но си стем ски оквир, Прав ни фа кул тет Уни вер-
зи те та Уни он, ЦУПС и Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град 2012, 154.

17 Ži vo rad Ra še vić, Ten Years of the EC HR Pro to col 12: the Bal ka ni sa tion of Non-Di scri-
mi na tion, Cen tral and Ea stern Eu ro pean Le gal Stu di es 1/2016 EPLO At hens, 12.

18 Ж. Ра ше вић, 42-45.
19 Ути цај јав ног на при ват но пра во се опи су је сље де ћим из ра зи ма: пу бли ци за ци ја 

при ват ног пра ва; на је зда, ин фил три ра ње, ме ша ње, гу та ње, ин ва зи ја, обо га ћи ва ње јав но-
прав ним иде ја ма, пре пла вљи ва ње, иси са ва ње, про жи ма ње; по бе до но сни по ход јав ног пра ва 
јав ног пра ва у при ват но или при ва ти за ци ја јав ног пра ва; про дор, про ши ри ва ње под руч ја, 
пот чи ња ва ње, итд. Вла ди мир В. Во ди не лић, Јав но и при ват но пра во, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2016, 408.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2018

1303

ин де фе рент ном сло бод ном тр жи шту.20 Та ко је нпр. ње мач ки за ко но да вац 
чла ном 19. (ру брум За бра на дис кри ми на ци је у гра ђан ском пра ву) став 4. и 5. 
свог оп штег ан ти ди скри ми на ци о ног за ко на21 ис кљу чио ње го ву при мје ну у 
по ро дич ним, на сљед ним, од ре ђе ним стам бе ним од но си ма и од но си ма из-
ме ђу ли ца ко ја су бли ско по ве за на. 

Дру го, не ди скри ми на ци ја као на че ло се мо же по сма тра ти и као је дан 
вид кон кре ти за ци је на че ла рав но прав но сти стра на у при ват но прав ним од-
но си ма22. Ме ђу тим, њи хо во из јед на ча ва ње не би би ло упут но из сље де ћих 
раз ло га. На че лом рав но прав но сти се ус по ста вља фор мал на рав но те жа стра на 
у свим при ват но прав ним од но си ма, а за бра на дис кри ми на ци је ва жи и ка да 
та кви од но си ни су ус по ста вље ни; ка да је су, при мје њи ва је са мо на по је ди не 
од но се и за шти ће на свој ства лич но сти. Ова два на че ла пот па да ју под раз ли-
чи те Ари сто те ло ве па ра диг ме пра вич но сти23: док се рав но прав ност стра на 
из во ди из пој ма ко му та тив не прав де, не ди скри ми на ци ја прет по ста вља од нос 
са нај ма ње три стра не, у ко ме је јед на стра на вла сна да се по на ша раз ли чи то 
пре ма дру ги ма.24 

Тре ће, из не се ни су сна жни ар гу мен ти да се она сма тра су бјек тив ним 
гра ђан ским пра вом лич но сти пу тем при зна ва ња пра ва на раз ли чи тост25 
или пра ва да се не бу де дис кри ми ни сан.26 Са дру ге стра не, мо ра се уо чи ти 
да за шти ће на свој ства лич но сти код ове дви је уста но ве има ју раз ли чи ту уло-
гу и обим. Код пра ва лич но сти она пред ста вља ју објект пра ва и ди рект но 
су ве за на за лич ност, док код не ди скри ми на ци је пред ста вља ју оки дач за ста-
вља ње у по гон ан ти ди скри ми на ци о не за шти те по осно ви ма ко ји не мо ра ју 
да бу ду ди рект но ве за ни за лич ност, по пут др жа вљан ства, пре би ва ли шта и 

20 He inz-Pe ter Man sel, (2007). All ge me i nes Gle ic hbec han dlung sge setz-persönlicher und 
in ter na ti o na ler An wen dung sbe re ich, Festschrift für Cla us-Wil helm Ca na ris zum 70. Ge burt stag, 
Band I (Hrsg. An dre as Hel drich), C.H.Beck, München 2007, 809; E. Pic ker, 774.

21 All ge me i nes Gle ic hgbe han dlung sge setz-AGG , 14.08.2006, BGBl. I S. 1897,1910. Ко ри шћен 
је ен гле ски пре вод до сту пан на http://www.ge set ze-im -in ter net.de  .

22 „Нај о чи глед ни ја ма ни фе ста ци ја овог аспек та прав де (јед на ко сти, прим.аут.) је у 
пра ви ли ма про тив дис кри ми на ци је, иа ко је им пли цит на прет по став ка иза свих пра ви ла о 
уго во ри ма и уго вор ним оба ве за ма да стра не тре ба да бу ду тре ти ра не јед на ко уко ли ко не ма 
до бр ог раз ло га за су прот но.“ Study Gro up on a Eu ro pean Ci vil Co de and the Re se arch Gro up 
on EC Pri va te Law, Prin ci ples, De fi ni ti ons and Mo del Ru les of Eu ro pean Pri va te Law, Draft 
Com mon Fra me of Re fe ren ce, Se li er, Mu nich 2009, 69.

23 Ари сто тел, Ни ко ма хо ва ети ка, Гло бус, За греб 1998, 32-33.
24 „Ко му та тив на прав да зах те ва нај ма ње два ли ца, ди стри бу тив на нај ма ње три. Ова 

два ли ца су ме ђу со бом рав но прав на, од она нај ма ње три ли ца, ме ђу тим, оно јед но ко је дру-
ге те ре ти или их по вла шћу је, тим дру ги ма је над ре ђе но. ...Ко му та тив на прав да је прав да 
при ват ног пра ва, ди стри бу тив на прав да је прав да јав ног пра ва.“ Гу став Рад брух, Фи ло зо-
фи ја пра ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2016, 77.

25 Иви ца Цр нић, По вре де пра ва особ но сти и не и мо вин ска ште та, При мје на ан ти ди-
скри ми на ци о ног за ко но дав ства у прак си, Цен тар за ми ров не сту ди је, За греб 2011, 104-105.

26 Алој зиј Фин жгар, Пра ва лич но сти, Слу жбе ни лист СФРЈ, Бе о град 1988, 162-165.
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слич них дру штве них при ли ка. По ред то га, уста но ва не ди скри ми на ци је има 
нео д ре ђе ну са др жи ну и до ма шај у тој мје ри да се не мо же у пот пу но сти 
упо до би ти те о ри ји и тех ни ци гра ђан ског пра ва, јер за раз ли ку од уста но ва 
гра ђан ског пра ва не ре гу ли ше ја сно од ре ђе не гра ђан ско прав не од но се, ни ти 
то чи ни при зна ва њем гра ђан ских пра ва пре ци зно од ре ђе не са др жи не. Она се 
са мо дје ли мич но мо же под ве сти под уо би ча је ну те о риј ску де фи ни ци ју су-
бјек тив ног гра ђан ског пра ва. На и ме, су бјек тив но овла шће ње да се не бу де 
дис кри ми ни сан као прав но при зна та и за шти ће на кон крет на мо гућ ност и 
пра ће но ко ре ла тив ном оба ве зом дру гих, по зи ти ви са но је је ди но у по је ди ним 
дру штве ним од но си ма (рад ни од но си,27 за по шља ва ње, обра зо ва ње, итд.) и 
за шти ће ним свој стви ма лич но сти (пол, ра са, вје ро и спо ви јест, итд.) ко је је 
за ко но да вац свср стао у до мен дру штве не по жељ но сти ега ли тар них те жњи.28 
Са дру ге стра не, из раз „за бра на“ ко ји се ве же уз дис кри ми на ци ју упу ћу је 
на оба ве зу свих да не дис кри ми ни шу дру ге, без об зи ра да ли овој оба ве зи 
ко ре спон ди ра су бјек тив но пра во да се не бу де дис кри ми ни сан, не ко лич но 
или пак дру го су бјек тив но пра во. За то ова уста но ва за до во ља ва све те о риј-
ске кри те ри ју ме да бу де схва ће на као из вор све о бу хват не гра ђан ско прав не 
оба ве зе er ga om nes. Деј ство овог огра ни че ног су бјек тив ног пра ва, од но сно 
све о бу хват не оба ве зе, огле да се у су ко бу ан ти ди скри ми на ци о не нор ме ко ја 
од ре ђу је то су бјек тив но пра во или оба ве зу са нор мом ко ја ина че уре ђу је гра-
ђан ско прав ни од нос у ко ме се по ја ви ла рад ња ко ја за слу жу је дис кри ми на тор-
ску ква ли фи ка ци ју. Овај су коб се ра зр је ша ва фор мал ном или ма те ри јал ном 
де ро га ци јом нор ме ко ја ина че ре гу ли ше од ре ђен гра ђан ско прав ни од нос, тј. 
да ва њем пред но сти у при мје ни хи је рар хиј ски ви шој нор ми или пак нор ми 
ко ја пре ваг не над нор мом исте прав не сна ге.

3. ПРЕД ЛО ЖЕ НА РЈЕ ШЕ ЊА 

У пред на цр ту ГЗ се на ла зе мно ге од ред бе ко је упу ћу ју на опре дје ље ња 
за ко но дав ца по пи та њу из не се них ди ле ма о при ро ди и до ма ша ју јав но прав них 
нор ми у гра ђан ско-прав ним од но си ма, а по себ но оних ко је су про грам ски 
усмје ре не ка оства ри ва њу по жељ них обра за ца дру штве не јед на ко сти. 

3.1. Кон кре ти за ци ја, ту ма че ње и по пу ња ва ње прав них пра зни на

При је све га, по себ ну па жњу за слу жу ју Увод не и оп ште од ред бе. Оне не 
са др же са мо основ на на че ла и оп шта пра ви ла за по на ша ње су бје ка та гра ђан ског 

27 Пре драг Јо ва но вић, На че ло јед на ко сти у рад ном пра ву, Збо р ник ра до ва Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду, 1/2018, 18

28 Ж. Ра ше вић, 43.
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пра ва, не го и упут ства за по сту па ње пра во суд них и дру гих ор га на ко ји ће 
ту ма чи ти и при мје њи ва ти од ред бе ГЗ.29 Ка ко је на ве де но у чла ну 21., на ве-
де не од ред бе има ју уни вер зал ну при мје њи вост у цје ло куп ном под руч ју 
од но са ко је ре гу ли ше ГЗ, а оби ље же не су сна жним јав но прав ним и ју сна тра-
ли стич ким на ра ти вом ко ји оста вља ши рок про стор при мје ни нор ми људ ских 
пра ва у гра ђан ском пра ву и за то си гур но по го ду је бор би про тив дис кри ми-
на ци је. Иден тич но чла ну 1. Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма, 
у чла ну 2. ГЗ као ци ље ви су про кла мо ва ни уро ђе на сло бо да и јед на кост 
људ ских би ћа у до сто јан ству и пра ви ма, а прав да је из ра же на као основ на 
аспи ра ци ја ГЗ. 

На мје ра при ре ђи ва ча да сна жним јав но прав ним дис кур сом обез би је ди 
оства ри ва ње ега ли тар них те жњи у гра ђан ско-прав ним од но си ма је из ра же-
на из два ја њем на че ла јед на ко сти људ ских пра ва из на че ла рав но прав но сти. 
На и ме, у чла ну 3. ГЗ (ру брум Јед на кост људ ских пра ва), ко ји не ма пан дан у 
тек сту ва же ћег За ко на о обли га ци о ним од но си ма (у да љем тек сту ЗОО, Сл. 
лист СФРЈ број 29/78 и да ље), про кла му је се у ста ву 1. „иста за кон ска за шти-
та це ло ви то сти људ ских пра ва у свим обла сти ма ко ја чи не пред мет ње го вог 
ре гу ли са ња,“ што је на тра гу мо де ла не по сред не при мје не људ ских пра ва. 
У ста ву 2. истог чла на за ду жу је „суд или дру ги над ле жни ор ган“ да 
примjењује исту за шти ту на све су бјек те по отво ре ном спи ску за шти ће них 
свој ста ва. На ве де не од ред бе се мо гу ту ма чи ти у при лог опре дје ље ња при-
ре ђи ва ча ка ко за не по сред ни мо дел при мје не људ ских пра ва у при ват ном 
пра ву, та ко и за пра во суд ни. За раз ли ку од прет ход не вер зи је на цр та из 2014. 
го ди не, из раз дис кри ми на ци ја је из о ста вљен, иа ко је еви дент но да се овом 
од ред бом кон кре ти зу је ме ђу на род на и устав на за бра на јав ним вла сти ма да 
дис кри ми ни шу30 из Про то ко ла број 12 уз ЕК и чла на 21. ст. 1. до 3. Уста ва.31 

29 Вид. Ко ми си ја за из ра ду Гра ђан ског за ко ни ка, Гра ђан ски за ко ник Ре пу бли ке Ср би је, 
рад ни текст при пре мљен за јав ну рас пра ву са ал тер на тив ним пред ло зи ма од 29.05.2015.
го ди не, http://ar hi va.mprav de.gov.rs , 8. 

30 У прет ход ној вер зи ји пред на цр та ГЗ ко ји је об ја вљен 2014. го ди не (до ступ на на 
http://www.ko pa o nikschool.or g/gra djan ski_za ko nik.html) ни је би ло од ред бе о јед на ко сти људ-
ских пра ва, а на че ло рав но прав но сти је би ло фор му ли са но на сље де ћи на чин: „У гра ђан ско 
прав ним од но си ма су бјек ти има ју јед на ку и од го ва ра ју ћу за кон ску за ши ту, без дис кри ми на-
ци је.“ Из два ја ње на че ла јед на ко сти људ ских пра ва од на че ла рав но прав но сти, као и по ве-
зи ва ње са пој мом дис кри ми на ци је је оправ да но у прав но си стем ском сми слу, јер је ускла ђе но 
са устав ним рје ше њем из чла на 21., а та ко ђе и у те о риј ском, јер ја сни је ука зу је на раз ли ке 
из ме ђу ди стри бу тив не и ко му та тив не прав де, од но сно раз ли чи та зна че ња пој ма јед на ко сти 
у јав но прав ном и при ват но прав ном кон тек сту. 

31 „Пред Уста вом и за ко ном сви су јед на ки.Сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти-
ту, без дис кри ми на ци је. За бра ње на је сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по 
би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти,дру штве ног 
по ре кла, ро ђе ња,ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, 
је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.“
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На че ло рав но прав но сти стра на из чла на 11. ва же ћег ЗОО из ми је ње но је де кла-
ра ци јом у чла ну 7. (ру брум Рав но прав ност) да су су бјек ти гра ђан ско прав них 
од но са „прав но јед на ки.“ Раз ли ке у фор му ла ци ја ма су ра зу мљи ве ако се има 
у ви ду да члан 11. ЗОО на чел но ре гу ли ше од но се in ter par tes, за раз ли ку од 
чла на 7. ГЗ ко је је de le ge fe ren da пред ви ђен ка ко за од но се in ter par tes, та ко 
и er ga om nes. Ко ри сте ћи Ари сто те лов је зик, мо же се ре ћи да је свр ха чла на 
7. ГЗ ши ра, јер је у функ ци ји ка ко ко му та тив не та ко и ди стри бу тив не прав-
де. Са дру ге стра не, члан 11. ЗОО упу ћу је са мо на ко му та тив ну прав ду. 
Ти ме се мо же об ја сни ти и пре се ље ње на че ла јед на ке ври јед но сти уза јам них 
да ва ња као ре флек си је ко му та тив не прав де из основ них на че ла, тј. из чла на 
15. ЗОО у Оде љак 6. Гла ве 1. ГЗ (ру брум Уго вор), ко ји се од но си на дво стра но 
оба ве зне уго во ре, члан 257. ГЗ (ру брум На че ло јед на ке вред но сти). За раз ли-
ку од чла на 3. ГЗ ко ји је пре те жно јав но прав не при ро де и ко ји од ре ђу је оба-
ве зу јав них вла сти да не дис кри ми ни шу, у 7. ГЗ чла ну из на че ла не ди скри-
ми на ци је ни су кон кре ти зо ва на ни ка ква су бјек тив на пра ва или оба ве зе. Да ље, 
за мје на из ра за „рав но прав ност“ са „прав на јед на кост,“ је си гур но по сље ди-
ца опре дје ље ња да се ис так не ма ње ам би ци о зан при ступ пој му јед на ко сти. 
На и ме, ов дје се очи глед но ра ди о фор мал ној јед на ко сти по сту па ња, ко ја не 
под ра зу ми је ва би ло ка кву др жав ну ин тер вен ци ју у сми слу по сти за ња јед-
на ко сти мо гућ но сти или пак ре зул та та. Ово рје ше ње се чи ни при мје ре ним 
у гра ђан ско-прав ним од но си ма ко ји су по сво јој при ро ди ма ње ега ли тар ног а 
ви ше так ми чар ског ка рак те ра. При то ме, оно ни чим не огра ни ча ва овла шће-
ња јав них вла сти да афир ма тив ним мје ра ма по зи тив не дис кри ми на ци је 
оства ру ју ма те ри јал не ре зул та те у оним дру штве ним од но си ма и свој стви ма 
лич но сти за ко је то оци је не по треб ним. При мје ном ar gu men tum a con tra rio 
мо же се за кљу чи ти да де кла ра ци ја о „прав ној јед на ко сти“ ис кљу чу је по јам 
фак тич ке, ма те ри јал не јед на ко сти и та ко ле ги ти ми ше од но се фак тич ке над-
мо ћи у од но си ма пре ма дру ги ма. То укљу чу је и са свим ле ги тим ну сло бо ду 
гра ђан ско-прав ног су бјек та да по сво јој во љи раз ли чи то тре ти ра ли ца у 
истим или слич ним си ту а ци ја ма, од но сно да их тре ти ра исто у раз ли чи тим 
си ту а ци ја ма. 

По ста вље ни ба ланс сло бо де и јед на ко сти сва ка ко за слу жу је да љу кон-
кре ти за ци ју у по себ ним за ко ни ма, ко ји тре ба да пре ци зно из мје ре дру штве ну 
опор ту ност фак тич ке мо ћи гра ђан ско-прав них су бје ка та и ути ца ја њи хо вих 
по сту па ка на оства ри ва ње ега ли тар них те жњи. Што се ти че са мог ГЗ, при-
ре ђи ва чи су се опре ди је ли ли да екс пли цит но за бра не дис кри ми на ци ју у 
све га три од ред бе ко ји ма се ре гу ли шу од но си у ко ји ма је ега ли тар ни јав ни 
ин те рес то ли ко ва жан да је ну жно да се ути че на фак тич ку над моћ јед ног 
гра ђан ско-прав ног су бјек та. Та квих од но са у гра ђан ском пра ву си гур но има 
мно го ви ше, али тре ба има ти у ви ду да по сто је дру ге опи са не им пли цит не 
мо гућ но сти ан ти ди скри ми на ци о не за шти те. Пр ве дви је се од но се на оп ште 
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усло ве уго ва ра ња оси гу ра ва ју ћих дру шта ва и ба на ка. У чла ну 1398. (ру брум 
За бра на дис кри ми на ци је) уго ва ра чу оси гу ра ња имо ви не или ли ца до дје љу ју 
се од ре ђе на гра ђан ско прав на овла шће ња ко ји ма се огра ни ча ва ау то но ми ја 
во ље оси гу ра ча. Уго ва рач оси гу ра ња се осло ба ђа од оних оба ве за из уго во ра 
о оси гу ра њу ко ји ма се као фак тор при ли ком из ра чу на ва ња пре ми је и на док-
на де оси гу ра ња узи ма ју nu me rus cla u sus за шти ће них осо би на лич но сти, а 
то су пол и го ди не жи во та, из у зев ка да је то оправ да но ак ту ар ским и ста ти-
стич ким по да ци ма. Овај из у зе так се не од но си на труд но ћу, ма те рин ство, 
на ци о нал но, ра сно или ет нич ко по ри је кло. Истом од ред бом се овла шћу је уго-
ва рач да от ка же уго вор о оси гу ра њу ако се не ди скри ми на ци ја кр ши у су бјек-
тив ном ро ку од два мје се ца. Дру го, у чла ну 1608. (ру брум На че ла за шти те) 
се од ре ђу је не ди скри ми на ци ја као јед но од на че ла за шти те ко ри сни ка бан-
кар ских услу га. Тре ћа од ред ба у ко јој се не ди скри ми на ци ја екс пли цит но 
по ми ње је она из чла на 2285. (ру брум За бра на дис кри ми на ци је), ко јом се 
од ре ђу је гра ђан ско прав на оба ве за er ga om nes да се по шту ју пра ва дје те та и 
за бра њу је сва ка дис кри ми на ци ја по нео гра ни че ном спи ску за шти ће них свој-
ста ва лич но сти упо тре бом фор му ла ци је „по би ло ком осно ву, а на ро чи то по 
осно ву...“ 

Сље де ћа но вост се од но си на мо гућ ност до дат ног огра ни че ња сло бо де 
уре ђи ва ња гра ђан ских од но са упо тре бом нео д ре ђе них прав них пој ма пре ма 
мо де лу зра че ња устав ног си сте ма вред но сти на при ват но пра во, тј. мо де лу 
по сред не при мје не. На и ме, по ред ва же ћих огра ни че ња сло бо де уго ва ра ња 
у ви ду при нуд них про пи са, јав ног по рет ка и до брих оби ча ја из чла на 10. 
ЗОО, у чла ну 6. ГЗ (ру брум Ау то но ми ја во ље) се до да је и но ви по јам, а то је 
мо рал. Ти ме се омо гу ћу је још јед на при лич но ши ро ка мо гућ ност ин тер вен-
ци је ан ти ди скри ми на ци о них нор ми у гра ђан ско прав не од но се, об зи ром да 
је дис кри ми на ци ја у ли те ра ту ри пре по зна та као не по жељ на дру штве на по-
ја ва упра во из мо рал них раз ло га.32 Са дру ге стра не, ти ме се по ве ћа ва ри зик 
да ко ри сти од су зби ја ња дис кри ми на ци је бу ду ма ње од пра те ће ште те ко ју 
та ква јав но прав на ин тер вен ци ја мо же иза зва ти по еко ном ску ефи ка сност и 
сло бо ду при ват но прав них су бје ка та. У том сми слу, мо же се при го во ри ти да 
у пред ло же ном тек сту ГЗ ни је про пи са на фор му ла за од мје ра ва ње су прот-
ста вље них ин те ре са, на че ла или су бјек тив них пра ва, ка ква је нпр. она о огра-
ни ча ва њу људ ских и ма њин ских пра ва из чла на 20. став 3. Уста ва.33 Овај тест 

32 Chri stop her McCrud den, Na ti o nal Le gal Re me di es for Ra cial Ine qu a lity, Di scri mi na tion 
and Hu man Rights, The Ca se of Ra cism (eds. S.Fred man, P.Al ston, G. De Bur ca), Ox ford Uni ver sity 
Press, Ox ford 2001, 306-307. 

33 „Гра ни це до пу ште ног оби ма огра ни че ња или од сту па ња су: свр ха ко ја се на сто ји 
по сти ћи огра ни че њем и про це на ор га на ко ји од лу чу је о то ме да ли се свр ха мо гла по сти ћи 
и са ма њим огра ни че њем пра ва. Ова устав на пра ви ла де фи ни шу основ, оквир и гра ни цу 
по сту па ња при ли ком од лу чи ва ња о огра ни че њу или од сту па њу од уста вом га ран то ва них 
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сра змјер ног убла жа ва ња је сте на стао у те о ри ји и прак си јав ног пра ва, али му 
има мје ста и у при ват ном пра ву.34 На и ме, у ли те ра ту ри гра ђан ског пра ва су, 
по ред кла сич них ме то да ту ма че ња из ра же них у чла ну 12. ГЗ (ру брум Ту ма-
че ње За ко ни ка) фор му ли са ни но ви. Из ме ђу оста лог, ра ди се о ме то ду прак-
тич не сло ге или пак ту ма че ња са гла сно уста ву, ко ји до не кле из ра жа ва ју овај 
тест.35 Овај тест се исто та ко мо же схва ти ти и као је дан аспект си сте мат ског 
или те ле о ло шког ту ма че ња нор ми исте прав не сна ге али су прот ста вље ног 
са др жа ја, ко ји се не мо ра ну жно окон ча ти пот пу ном ма те ри јал ном де ро га-
ци јом јед не од њих. Ва жност те ста сра змјер но сти у ову свр ху се не мо же 
пре ци је ни ти, јер се ра ди о не из бје жном сред ству при ла го ђа ва ња жи вот ним 
ре ал но сти ма по не кад не ра зум них и дру штве но не свр сис ход них ре зул та та 
сли је пе и стро ге по зи ти ви стич ке хе ре ме ну ти ке.36 Иа ко се са мом упо тре бом 
ју сна ту ра ли стич ког на ра ти ва у тек сту зна чај но ума њи ла мо гућ ност по зи ти-
ви стич ких пре тје ри ва ња, ова ква јед на од ред ба би ипак има ла мје ста у Увод-
ним и оп штим од ред ба ма. Њо ме би се да ла ко ли ко-то ли ко по у зда на упут ства 
за ра зр је ша ва ње те шких, на жа лост и не из бје жних ко ли зи ја гра ђан ско прав-
них нор ми не са мо са нор ма ма не ди скри ми на ци је, не го и са дру гим нор ма-
ма јав ног и при ват ног пра ва. 

У чла но ви ма 14. и 15. ГЗ, ко ји ре гу ли шу на чин по пу ња ва ња прав них 
пра зни на, на ла зе се упут ства ту ма чи ма пра ва у ко ји ма се мо гу про на ћи још 
не ке мо гућ но сти при мје не ан ти ди скри ми на ци о них нор ми. Та ко се у чла ну 14. 
као прав ни из во ри исте сна ге као ГЗ на во де оп ште при хва ће на пра ви ла ме-
ђу на род ног пра ва и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри, што тре ба ту ма чи ти 
у скла ду са устав ним од ред ба ма о ин кор по ри ра њу и не по сред ној при мје ни 
ових нор ми ме ђу на род ног пра ва, од но сно људ ских и ма њин ских пра ва из 
чла но ва 16. и 18. став 1. Уста ва. Дру га мо гућ ност при мје не ан ти ди скри ми-
на ци о них нор ми отва ра се у чла ну 15. ко ји на ла же не по сред ну при мје ну 

људ ских пра ва.“ Ма ри ја на Пај ван чић, По вре да за бра не дси кри ми на ци је по по лу као основ 
огра ни че ња људ ских пра ва, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2/2009, 11.

34 Вид. нпр. члан 32. срп ског ГЗ из 1844. го ди не: „Ако дво ји ца или ви ше њих јед на ка 
пра ва има ју, мо ра ју се иста та ко упо тре бља ва ти, да јед но по ред дру го га и сва ску па у це ло-
сти оп ста ти мо гу. Ако то ни је мо гу ће, он да по ко ли чи ни јед но дру гом тре ба да по пу шта; 
ако ли та ко не би мо гу ће би ло, он да ма ње ве ћем по пу сти ти мо ра.“

35 О ме то ду прак тич не сло ге: „...на ћи та кво ре ше ње да се сва ка од су ко бље них нор-
ми од но сно сва ко од су ко бље них на че ла оства ри ко ли ко је мо гу ће, а не да се јед но стра но 
оства ри на ра чун дру гог.“ Ау тор ци ти ра K. Hes se. Вла ди мир В. Во ди не лић, Гра ђан ско пра во, 
увод у гра ђан ско пра во и оп шти део, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та Уни он и Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град 2012, 85, 166-167. Овај ме тод ту ма че ња очи глед но има пан дан у Двор ки ном при-
сту пу рје ша ва ња „hard ca ses.“ По ње му, су ко би нор ми људ ских пра ва ко ја су кон кре ти зо ва на 
као на че ла не рје ша ва ју де ро га ци јом не го ме ђу соб ним убла жа ва њем. Упор. Р. Двор кин, 282.

36 О свр сис ход ном ту ма че њу пра ва ви ше у: Хер ман Кан тро вич, Бор ба за прав ну на-
у ку, До си је, Бе о град 2006: 95-100 и Са ша Бо ван, Прав на хе ре ме не у ти ка из ме ђу фи ло зо фи је 
и ло ги ке, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о рад 2014, 114-127. 
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на че ла пра вич но сти, уко ли ко се прав на пра зни на не мо же по пу ни ти ана ло-
ги јом. 

И у ре гу ли са њу ин сти ту та зло у по тре бе пра ва пред ви ђе не су но ви не 
ко је би мо гле има ти ја чи ан ти ди скри ми на ци о ни по тен ци јал у од но су на ва-
же ћу од ред бу чла на 13. ЗОО: У чла ну 20. ГЗ про тив циљ но вр ше ње пра ва 
оста је основ ни об лик и нај ши ри по јам зло у по тре бе, али се ег зем пли фи ка-
тив но на во ди још је дан ужи об лик ко ји пот па да под нај ши ри по јам, у ви ду 
на мје ре шко ђе ња дру гом. Пред ло же на кон кре ти за ци ја пој ма зло у по тре бе 
пра ва сва ка ко ни је на тра гу уну тра шње те о ри је о зло у по тре би као при ви ду 
пра ва, ни ти је де таљ на у мје ри у ко јој је то пред ло же но у ли те ра ту ри,37 
од но сно чла ну 14. на цр та За ко ни ка о сво ји ни и дру гим ствар ним пра ви ма.38 
Ме ђу тим, уво ди се по јам шко ђе ња, ко ји ни је по зи тив но прав но де фи ни сан, али 
се сма тра ши рим од пој ма ште те;39 овај по јам је у ли те ра ту ри већ ис ти цан 
као мо гу ћа ал тер на ти ва уо би ча је ној прав ној ква ли фа ци ји нео прав да не дис кри-
ми на ци је као рад ње не по год ног по сту па ња.40

3.2. Не ди скри ми на ци ја и пра ва лич но сти

Дру га гру па од ред би ГЗ ко је за слу жу је по себ ну па жњу су оне ко је уре-
ђу ју пра ва лич но сти. У чла ну 84. (ру брум Пра во на до сто јан ство) од ре ђе на 
је ду жност свих да по шту ју до сто јан ство лич но сти, као нај ши рег пој ма и 

37 Вла ди мир В. Во ди не лић, Та ко зва на зло у по тре ба пра ва, Но мос, Бе о град 1997, 58-95 
и 195-201.

38 Рад ни текст из апри ла 2012. до сту пан је на сај ту Ми ни стар ства прав де и др жав не 
упра ве, http://ar hi va.mprav de.gov.rs/cr/news/ve sti/za ko nik-o-svo ji ni-i-dru gim-stvar nim-pra vi ma-
rad ni-tekst.html. 

Сли је ди ци тат: „Има лац ствар ног пра ва не вр ши пра во већ зло у по тре бу, ако шко ди 
дру го ме: 1) са мо или пр вен стве но да би му на шко дио; 2) без оправ да ног ин те ре са, ра ди 
бе зна чај ног ин те ре са или бес ко ри сно; 3) не сра змер но ви ше не го што се би ко ри сти; 4) ви ше 
не го што би да по сту па на дру ги на чин ко јим та ко ђе оства ру је ин те рес; 5) из и грав ши ње го во 
оправ да но по ве ре ње, ко је је ство рио, да не ће вр ши ти сво је ствар но пра во; 6) по сту па ју ћи про-
тив но ци љу тог ствар ног пра ва; 7) по сту па ју ћи про тив но дру штве ном мо ра лу; 8) по сту па-
ју ћи про тив но пра вич но сти; 9) и у дру гим слу ча је ви ма зло у по тре бе.Ко чи ни зло у по тре бу 
у сми слу од ред би ста ва 1. овог чла на, не ужи ва за шти ту, од но сно од го ва ра за по сле ди це 
та квог по сту па ња.“ 

39 „Шко ђе ње...пред ста вља не по вољ ну по сле ди цу ко ју вр ше ње пра ва про у зро ку је 
дру гом ли цу.“ (В. Во ди не лић (1997), 11] Ако се узме да сва ка ште та пред ста вља не по вољ ну 
по сље ди цу, по јам шко ђе ња је ши ри јер об у хва та дру ге си ту а ци је у ко ји ма на ста је не по вољ на 
по сље ди ца а ина че ни је на ста ла ма те ри јал на или не ма те ри јал на ште та или је ба рем ни је 
по треб но до ка зи ва ти. 

40 „Ме ђу тим, по сто је дру ги на чи ни да се ве же нео прав да ност дис кри ми на ци је за 
јед на кост... Ал тер на тив но, мо гли би смо сма тра ти да се нео прав да ност не об ја шња ва пој мо-
ви ма не јед на ког трет ма на или ре зул та та у ви ду не јед на ко сти, не го пој мом шко ђе ња дис-
кри ми ни са ном...“ Ka sper Lip pert-Ra smus sen, Di scri mi na tion and Equ a lity, The Ro u tled ge Com-
pa nion to Phi lo sophy of Law, Ro u tled ge, New York- Lon don 2012, 582.
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ко ри је на из ко га из ра ста ју сва дру га лич на пра ва, што је на тра гу устав не 
од ред бе из чла на 23. (ру брум До сто јан ство и сло бо дан раз вој лич но сти). У 
чла ну 85. (ру брум По је ди на пра ва лич но сти) су ег зем пли фи ка тив но по бро-
ја на за шти ће на свој ства лич но сти и свр ста на у онај ши ри круг људ ских пра-
ва утвр ђе них „уста вом, ме ђу на род ним кон вен ци ја ма и по себ ним за ко ни ма,“ 
у ко је не сум њи во спа да и не ди скри ми на ци ја. У чла ну 88. став 2. (ру брум За-
шти та од про тив прав ног по на ша ња) је као основ за утвр ђи ва ње про тив прав-
но сти по вре де пра ва лич но сти на ве ден, из ме ђу оста лог, не за сно ва ност на 
„при ват ном или јав ном ин те ре су ве ће вред но сти.“ Ти ме се упу ћу је на про-
во ђе ње те ста сра змјер но сти сред ства ко јим су по ври је ђе на лич на пра ва за рад 
оства ре ња од ре ђе ног ле ги тим ног ци ља. У чла ну 90. (Прав на сред ства за-
шти те) од ре ђе ни су за хтје ви за за шти ту пра ва лич но сти у ви ду за бра не не по-
сред но пред сто је ће по вре де, утвр ђи ва ња по вре де, пре стан ка по вре де ко ја је 
у то ку, уз др жа ва ња од бу ду ћих по вре да или укла ња ња по сље ди ца, на кна де 
ма те ри јал не и не ма те ри јал не ште те, об ја вљи ва ње од ре ђе не ин фор ма ци је и 
др. Са др жај ових за хтје ва је у ве ли кој мје ри по ду да ран они ма из чла на 43. 
За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је (Сл. гла сник РС број 22/09), од но сно ва же-
ћим гра ђан ско-прав ним од ред ба ма из чла но ва 194., 185., 198., 199. и 200. ЗОО 
и чла на 194. За ко на о пар нич ном по ступ ку (Слу жбе ни гла сник РС број 72/11, 
49/13, 74/13 и 55/14). Зна чај не слич но сти лич них пра ва и не ди скри ми на ци је 
су еви дент не, али не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу да ове уста но ве има ју раз-
ли чи то деј ство и до ма шај.41 У са мом тек сту је из о ста ла екс пли цит на по ве-
зни ца ове дви је уста но ве ко ја је ина че по сто ја ла у ра ни јој вер зи ји ГЗ из 2014. 
го ди не42 у чла ну 27. став 2., ко ја је за бра њи ва ла дис кри ми на ци ју на осно ву 
ге нет ског по ри је кла. Из о ста вље на од ред ба је под сје ћа ла на члан 16-13 фран-
цу ског Co de Ci vil,43 а то не би тре ба ло да оста ви не га тив не по сље ди це уко-
ли ко та осје тљи ва ма те ри ја бу де ква ли тет но ре гу ли са на по себ ним за ко ном.

4. ОЦЈЕ НА И ПРИ ЈЕ ДЛО ЗИ

Ка да се су ми ра ју пред ло же на рје ше ња и упо ре де са на ла зи ма прав не 
те о ри је и ком па ра ти ви сти ке, мо же се за кљу чи ти да бор ба про тив дис кри-
ми на ци је ни је иг но ри са на, иа ко је ри јет ко про кла мо ва на. На и ме, оста вље не 
су ши ро ке мо гућ но сти при мје не ан ти ди скри ми на ци о них нор ми у гра ђан-

41 Ж. Ра ше вић, 49-53 и 72.
42 До сту пан на сај ту: http://www.ko pa o nikschool.or g/gra djan ski_za ko nik.html .
43 Чл. 27. ст 2. прет ход не вер зи је ГЗ: „За бра њен је сва ки об лик дис кри ми на ци је не ког 

ли ца на осно ву ње ног ге нет ског по ре кла.“ . Члан 16-13 Co de Ci vil:„Ни ко не сми је би ти дис-
кри ми ни сан на осно ву сво јих ге нет ских осо би на.“ Ко ри шћен ен гле ски пре вод до сту пан на: 
www.fd.ulis boa.pt/wp.../Co di go-Ci vil-Fran ces-French-Ci vil-Co de-en glish-ver sion.pdf  . 
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ско-прав ним од но си ма пре ма сва три из не се на мо де ла при мје не људ ских 
пра ва у при ват ном пра ву, упу ћи ва њем на „исту за кон ску за шти ту це ло ви-
то сти људ ских пра ва,“ сти пу ли са њем свр ха гра ђан ско-прав них уста но ва у 
ви ду јед на ко сти, прав де и људ ског до сто јан ства, као и ко ри шће њем нео д-
ре ђе них пој мо ва и блан кет них кла у зу ла. Ова кво опре дје ље ње при ре ђи ва ча 
се ла ко прав да ар гу мен том о не при клад но сти при мје не ме то да јав но прав ног 
ре гу ли са ња на гра ђан ско-прав не од но се.44 То се опре дје ље ње исто та ко 
мо же ра зло жно кри ти ко ва ти, иа ко се и у по зи тив ном упо ред ном гра ђан ском 
пра ву из раз „дис кри ми на ци ја“ те шко про на ла зи. Та ко је нпр. у ње мач ком 
Гра ђан ском за ко ни ку (Bürger lic hes Ge set zbuch, 2.1.2002, BGBl. I S. 42, 2909; 
2003 I S. 738) из раз дис кри ми на ци ја ис так нут са мо у чла ну 612а. у кон тек сту 
за бра не вик ти ми за ци је у рад но прав ним од но си ма,45 а го ре је већ по ме ну-
та је ди на та ква од ред ба у фран цу ском Co de Ci vil. За раз ли ку од њих, у на-
цр ту европ ске ко ди фи ка ци је обли га ци о ног пра ва (Prin ci ples, De fi ni ti ons and 
Mo del Ru les of Eu ro pean Pri va te Law, Draft Com mon Fra me of Re fe ren ce-у 
да љем тек ту: DCFR) не ди скри ми на ци ја је за ра ди ла ком пле тан Одје љак 2. 
у Гла ви II (ру брум Уго во ри и дру ги прав ни по сло ви). У овом на цр ту не ди-
скри ми на ци ја је при зна та као су бјек тив но гра ђан ско пра во у чла ну II-2:101, 
са уским пер со нал ним и ре ал ним до ма ша јем, тј. огра ни че на је на за шти ће-
на свој ства лич но сти у ви ду по ла, ет нич ког или ра сног по ри је кла, те на 
дру штве не од но се ре гу ли са не уго во ром или прав ним по слом чи ји је пред мет 
јав ни при ступ ро ба ма и услу га ма. У на став ку Одјељ ка су од ред бе ко ји ма се 
де фи ни шу основ ни пој мо ви не ди скри ми на ци је, прав ни ли је ко ви и те рет 
до ка зи ва ња, (чл. II-2:101 до II-2:105), а у чла ну III–1:105 про ши ру је се њен 
ре ал ни до ма шај на оба ве зе за обез бје ђе ње при сту па свим до бри ма и услу га ма 
до ступ ним јав но сти, из вр ша ва ње пра ва на прав ни ли јек због кр ше ња тих 
оба ве за или за пре ста нак тих оба ве за. Ова ква оп шир ност ан ти ди скри ми на-
ци о них од ред би ипак ни је по треб на у до ма ћем гра ђан ском пра ву, об зи ром 
да се ра ди о пи та њи ма ко ја су ре гу ли са на Уста вом и до ма ћим ан ти ди скри-
ми на ци о ним за ко но дав ством.

Че сто пу та пре ћу та на али исто вре ме но све при сут на уста но ва не ди скри-
ми на ци је у тек сту ГЗ има го ре об ја шње ну тро стру ку при ро ду (јав ни ин те рес, 
на че ло и су бјек тив но гра ђан ско пра во, од но сно оба ве за). Ова ква ши ри на 

44 „Огра ни ча ва ње гра ђан ских пра ва ра ди омо гу ћа ва ња јед на ких мо гућ но сти сви ма 
мо же би ти ле ги тим но, али та квим огра ни ча ва ју ћим од ред ба ма ни је мје сто у по зи тив ном 
при ват ном пра ву, јер су јед на ке мо гућ но сти са мо је дан аспект јав не оба ве зе ак те ра јав ног 
жи во та ко ји ну де сво ју имо ви ну јав но сти.“ Pe ter Ben son, Equ a lity of Op por tu nity and Pri va te 
Law, Hu man Rights in Pri va te Law, Hart Pu blis hing, Ox ford-Por tland Ore gon 2001, 243.

45 „По сло да вац не сми је дис кри ми ни са ти за по сле ног по спо ра зу му или као мје ру из 
раз ло га што за по сле ни вр ши сво је пра во на до пу штен на чин.“ Ко ри шћен ен гле ски пре вод 
до сту пан на https://www.ge set ze-im -in ter net.de /en glisch_bg b/ .
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зна че ња мо же да ко ри сти бор би про тив дис кри ми на ци је у гра ђан ско-прав-
ним од но си ма. Ако се по сма тра као јав ни ин те рес, уплив не ди скри ми на ци је 
у гра ђан ско-прав не од но се се од ви ја пу тем нео д ре ђе них и упу ћу ју ћих пој-
мо ва у ГЗ, што ис хо ду је по сље ди це у ви ду по ни ште ња прав них по сло ва46 и 
из мје не на чи на вр ше ња овла шће ња ап со лут ног деј ства (ствар них, лич них и 
др.).47 Да ље, од ред бе чла на 3. став 2. ГЗ су ја сно усмје ре не на схва та ње дис-
кри ми на ци је као на че ла ту ма че ња чи јом при мје ном су до ви и дру ге јав не 
вла сти рје ша ва ју спо ро ве у гра ђан ско-прав ним од но си ма. На кра ју, од ред бе 
о пра ви ма лич но сти у чла но ви ма 84. до 92. ГЗ да ју осно ва за тврд њу да је 
не ди скри ми на ци ја су бјек тив но гра ђан ско пра во, од но сно оба ве за ба рем у 
ди је лу у ко ме се по ду да ра са пра ви ма лич но сти.

Ме ђу тим, оба ве за да се не дис кри ми ни ше пре ва зи ла зи оквир ко ре ла-
тив них пра ва лич но сти и сва ка ко се од но си на све гра ђан ско-прав не од но се. 
Из у зев го ре по ме ну тим из у зе ци ма у чла но ви ма 1398., 1608. и 2285. из о ста ло 
је по зи ти ви са ње јед не ова кве оп ште гра ђан ско-прав не оба ве зе, што оста вља 
ан ти ди скри ми на ци о ни на ра тив цје ли не тек ста ГЗ не до ре че ним. И овај не до-
ста так би се мо гао ре ла ти ви зо ва ти по нов ним и још флек си бил ни јим чи та њем 
из ме ђу ре до ва, али би би ло ко ри сни је до пу ни ти члан 3. но вим ста вом 3., 
ко ји би гла сио:

„Сва ко је ду жан да се уз др жи од дис кри ми на ци је дру гих у вр ше њу сво јих 
су бјек тив них пра ва. При ме ном ове од ред бе не сме се не сра змер но угро зи ти 
при ват ност фи зич ког ли ца, ни ти оне мо гу ћи ти оства ри ва ње јав ног или 
при ват ног ин те ре са ве ће вред но сти.“ 

Ова квом од ред бом би се по сти гло ви ше бе не фи та ка ко за ан ти ди скри-
ми на ци о ну за шти ту, та ко и за прав ну си гур ност. При је све га, овим би се 
омо гу ћи ла упо тре ба јед ног пре ци зни јег ала та за јав но прав ну ин тер вен ци ју 
у прав не по сло ве, у ви ду мо ди фи ка ци је су бјек тив них пра ва и оба ве за in ter 
par tes, умје сто по ни ште ња прав ног по сла као ре дов не по сље ди це ње го ве 
про тив но сти „при нуд ним про пи си ма, јав ном по рет ку, до брим оби ча ји ма и 
мо ра лу.“ Дру го, на овај на чин би за бра на дис кри ми на ци је би ла кон кре ти зо-
ва на оп штом оба ве зом да се сва су бјек тив на пра ва, ка ко ап со лут на та ко и 
ре ла тив на, вр ше на на чин ко јим се не ће пра ви ти дру штве но нео прав да на 
раз ли ка из ме ђу су бје ка та у гра ђан ско-прав ним од но си ма. Ба рем, ова ква би 
од ред ба ја сно упу ти ла да ГЗ не до пу шта она по на ша ња на ко ја би има лац 
ина че био овла шћен у из вр ша ва њу свог су бјек тив ног пра ва уко ли ко би та 
по на ша ња би ла дис кри ми на тор ска по свој при ро ди или по сље ди ца ма. Да ље, 
има ју ћи у ви ду ри зик од ком про ми то ва ња кључ них ври јед но сти при ват ног 
пра ва по пут сло бо де, при ват но сти и ау то но ми је во ље, оба ве за да се не дис-

46 Вид. нпр. чл. 102, 194, 198, 2012, 202 и 235-239. ГЗ.
47 Вид. нпр. чл. 86,88, 93, 1698, 1921 и 1945 и 2314. став 2. ГЗ.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2018

1313

кри ми ни ше ипак мо ра би ти ре ал но и пер со нал но огра ни че на на оне су бјек-
те и од но се у ко ји ма ега ли тар ни јав ни ин те рес има пре ва гу над дру гим 
ва жним ин те ре си ма.48 За ко но да вац сва ка ко не мо же уна при јед по ву ћи 
пре ци зну гра ни цу по жељ но сти оства ри ва ња иде је дру штве не јед на ко сти у 
бес крај ном мно штву и ша ре ни лу гра ђан ско-прав них од но са, осим што мо же 
да за шти ти не при ко сно ве ни про стор при ват но сти од на ср та ја јав них вла сти. 
Тај про стор ин ти ме за слу жу ју са мо фи зич ка ли ца, по што оста ли гра ђан ско-
прав ни су бјек ти тре ба да има ју ве ће јав но прав не оба ве зе ко је про из ла зе 
ка ко из са мог чи на јав ног при зна ва ња свог су бјек ти ви те та, та ко и због оба-
вља ња дје лат но сти ко је су по сво јој при ро ди уви јек окре ну те јав но сти.49 У 
све му оста лом за ко но да вац мо же са мо да упу ти ту ма че пра ва да при мје ном 
те ста сра змјер но сти утвр де оправ да ност ове оба ве зе у кон крет ним гра ђан-
ско-прав ним од но си ма. Ја сно ис ти ца ње ова кве нор ме у ГЗ би по ста кло ту-
ма че пра ва на при мје ну ан ти ди скри ми на ци о ног за ко но дав ства и ја сни је 
ис та кло аспект су ко ба ан ти ди скри ми на ци о не нор ме и гра ђан ско прав не нор ме 
ко ја ина че уре ђу је од ре ђе ни гра ђан ско прав ни од нос. Упу ћи ва ње за ко но дав-
ца да се до ма шај су бјек тив них пра ва у кон крет ним пред ме ти ма де фи ни ше 
те стом сра змјер но сти по узо ру на члан 20. став 3. Уста ва Ср би је би би ло у 
функ ци ји оства ри ва ња ди стри бу тив не прав де и вр ли не прав де у сми слу 
чла на 2. ГЗ. 

5. ЗА КЉУ ЧАК

Деј ство не ди скри ми на ци је у гра ђан ском пра ву се огле да у ин тер ак ци ји 
и су ко бу са уста но ва ма гра ђан ског пра ва ко је ина че уре ђу ју од ре ђе ни гра-
ђан ско-прав ни од нос, и то та ко што по ни шта ва дис кри ми ни ра ју ће прав не 
по сло ве или пак ква ли фи ку је про тив прав ним дис кри ми на тор ска вр ше ња 
су бјек тив них пра ва. 

Пред ло же ни текст ГЗ отва ра ши ро ке мо гућ но сти за бор бу про тив дис-
кри ми на ци је. Омо гу ће но је да не ди скри ми на ци ја ути че на гра ђан ско-прав не 
од но се тро ја ко: ди рект но, по сред но и пра во суд ном при мје ном. За ви сно од 
сте пе на кон кре ти за ци је, не ди скри ми на ци ја у пред ло же ном тек сту има исто 
та ко тро стру ку при ро ду. Пр во, ра ди се о јав ном ин те ре су ко ји се кон кре ти зу је 

48 „Сло бо да, по себ но сло бо да уго ва ра ња, мо же би ти огра ни че на у ко рист не ког аспек-
та прав де – нпр. да би се спри је чи ли не ки од об ли ка дис кри ми на ци је или да би спри је чи ла 
зло у по тре ба до ми нант не по зи ци је. На че ла чак мо гу да се су ко бља ва ју уну тар се бе, за ви сно 
од ста но ви шта са ког се по сма тра од ре ђе на си ту а ци ја: сло бо да да се не бу де дис кри ми ни сан 
огра ни ча ва сло бо ду дру гог да дис кри ми ни ше. Је дан аспект прав де (нпр. јед нак трет ман) се 
мо же су ко би ти са дру гим (нпр. за шти та сла би јих). За то се на че ла ни ка да не мо гу при ми је-
ни ти у на чист и ри ги дан на чин.“ DCFR, 60-61. 

49 Ж. Ра ше вић, 78.
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пу тем нео д ре ђе них прав них пој мо ва у ГЗ; дру го, о на че лу ту ма че ња ко ји 
оба ве зу је суд ску и управ ну власт; тре ће, о су бјек тив ном гра ђан ском пра ву 
лич но сти и ко ре ла тив ној оба ве зи er ga om nes уз др жа ва ња од по вре де тог 
пра ва. У са мом тек сту ни је ја сно из ра же на при ро да не ди скри ми на ци је као 
све о бу хват не гра ђан ско-прав не оба ве зе ко ја ре ал но и пер со нал но по кри ва 
цје ло куп но под руч је ре гу ли са ња гра ђан ског пра ва, осим оних си ту а ци ја у 
ко јим гра ђан ско прав на на че ла сло бо де и ау то но ми је во ље и људ ско пра во на 
при ват ност има ју пре ва гу. За то се у ци љу по сти за ња ефи ка сни је бор бе про тив 
дис кри ми на ци је пред ла же по зи ти ви са ње све о бу хват не гра ђан ско-прав не 
оба ве зе да се не дис кри ми ни ше. Та ква оба ве за не сми је на ру ши ти сфе ру 
не при ко сно ве не ин ти ме људ ског би ћа ни ти дру ге ва жни је јав не и при ват не 
ин те ре се. 
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Non-Di scri mi na tion in the Draft of the Ser bian Ci vil Co de

Ab stract: The draft of the Ser bian Ci vil Co de fa ci li ta tes the com bat aga inst 
di scri mi na tion in se ve ral ways. It ena bles the im pact of non-di scri mi na tion norms 
in the ci vil law re la ti ons ac cor ding to each of three the o re ti cal mo dels of applli-
ca tion od hu man rights in pri va te law: di rect, in di rect and ju di cial. De pen ding 
on the le vel of con cre ti za tion, the non-di scri mi na tion in the draft is of a tri ple 
cha rac ter: (1) a pu blic in te rest that is ex pres sed thro ugh wi de ci vil-la w con cepts 
draf ted, (2) a prin ci ple of in ter pre ta tion and (3) the in di vi dual ci vil right of per-
so na lity, cor re la ted with the obli ga tion er ga om nes to ab stain from the vi o la tion 
of that right. Ho we ver, the last and the le ast dis pu ta ble no tion of non-di scri mi-
na tion as a com pre hen si ve ci vil obli ga tion can not be cle arly re cog ni zed in any 
in ter pre ta tion of its text. For the sa ke of ef fi ci ency of the com bat aga inst di scri-
mi na tion, it is pro po sed to ex pressly po stu la te a com pre hen si ve ci vil obli ga tion 
not to di scri mi na te aga inst, which must not je o par di ze the pri vacy of hu man be ing 
and pre va ilng pu blic or pri va te in te rest. 

Keywords: non-di scri mi na tion, in te rest, prin ci ple, right of per so na lity, obli-
ga tion. 
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